
Gün içerisinde en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan kafelerdeki hijyenin çok 
önemli olduğunu biliyoruz. 

Önceliğimiz, şu anda gerçekleşen ve ileride gerçekleşebilecek tüm pandemi 
risklerine (ve her türlü bulaşıcı hastalığa) karşı şubelerimizde güvende olmanızı 
sağlamak. BEX Coffee & Chocolate olarak yıllara yayılmış şekilde aldığımız hijyen 
önlemlerinin sayısını COVID – 19 Pandemisi sonrasında daha da arttırma kararı 
aldık.

Bu belgede şubelerimizde yaşadığınız deneyimlerde yaptığımız güncelleştirmeleri 
ve aldığımız önlemleri özet olarak bulabilirsiniz.

COVID – 19 SONRASI
YENİ NORMALDE GÜNCELLENEN

MİSAFİR “AN”LARI



COVID – 19 Pandemisi sonrasında misafirlerimizin şubelerimizde yaşadıkları anlarda 
ve operasyonel süreçlerimizde yaptığımız güncelleştirmeleri;

• Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Gıda İşletmeleri için yayınladığı “Covid-19 ve 
Gıda Güvenliği: Gıda işletmeleri için yönerge” belgesini,

• T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiye kararlarını dikkate 
alarak hazırladık.

Operasyon ekibimiz pandemi süreci boyunca gelişmeleri ve önerileri takip ederek 
her şubemiz için doğru şekilde uygulanabilecek yol haritası hazırlamıştır. Ekibimiz, 
gelişen yeni durumlara göre genel başlıklarda ve planlamalarda revizeler yapmaya 
devam edecektir.



GÜNCELLEŞTİRMELER
Şubeye Giriş Anı

• Şubeye girişte misafirlerimizin temassız ateş ölçümüne başladık. 

• Tüm misafirlerimizi ayakkabı yoluyla taşınabilecek zararlılardan korumak 
için girişte dezenfekte paspasları kullanmaya başladık.

• Şubelerimizde hareketliliğin olduğu, ihtiyaç duyulan ve kolaylıkla 
erişilebilen noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirdik.

• Şube içerisinde hareketliliği düzenli hale getirerek sosyal mesafeyi 
korumanıza yardımcı olmak için zeminde veya tavanda takip edilmesi 
kolay işaretlemeler ve tabelalar hazırladık.

• Birbirine yakın olan masaları kaldırdık (veya “X” işareti koyduk) ve bir masa 
boşluk bırakarak oturulmasına yardımcı olmak için gerekli işaretlemeleri 
sağladık.

• Masaların ve sandalye kolçaklarının düzenli olarak dezenfekte edilerek 
hijyenik hale getirilmesi konusunda personelimize talimat verdik.

• Şubelerimizde doğal havalandırmaya öncelik verdik; klima kullandığımız 
alanlarda ise klima bakımını iki haftada bire düşürerek hijyenik kalmasını 
güvence altına aldık.

• Tüm şubelerimiz COVID -19 süreci öncesinde olduğu gibi Helal sertifikalı 
ve efektifliği kanıtlanmış T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı hidrojen peroksit 
içeren yüzey temizleyicileri ile temizlenerek dezenfekte edilmektedir. 
Temizleme sıklığının ve detayının arttırılması konusunda talimat verdik; 
düzenli yaptığımız denetlemelerimiz içerisindeki önemini en üst seviyeye 
çıkardık. 



Personel ile Etkileşim Anı

• Tüm personellerimizin pandemi ve hijyen eğitimlerine öncelik 
vererek farkındalıklarını arttırdık.

• Sadakat uygulamamız ile artık siparişi tamamen temassız olarak 
sipariş verip ödemesini kredi kartlarınızla yapabileceksiniz.

• Tüm personellerimizin işbaşı yapmadan önce genel sağlık 
taramasından geçirilmesine ve dijital termometreler ile ateş 
ölçümlerinin yapılmasına başladık. Ateşi yüksek ve hastalık ile ilgili 
bulgulara rastlanan personelimiz işbaşı yaptırılmaması ve kendisini iyi 
hissetmeyen personelimizin iş yerine gelmemeleri konusunda talimat 
verdik.

• Personellerimizin ortak kullanım alanlarında ve geri plandaki 
çalışma yerlerinde yeterli miktarda dezenfeksiyon alanları oluşturduk. 
Müşterilerimiz ile direk etkileşimde bulunan personellerimize tek 
kullanımlık eldiven/maske-siperlik takma zorunluluğu ve en az yarım 
saatte bir defa yönergelere uygun el yıkama zorunluluğu getirdik.



Tüketim Anı

• Halihazırda kendi fabrikamızda makinalarla ürettiğimiz 
ve dikkatli incelemelerimiz sonucunda belirlediğimiz 
diğer fabrikalardan tedarik ettiğimiz ürünlerin üretim 
süreçlerini tekrar kontrol ederek güvenilirliğinden emin 
olduk.

• Fabrikamızdaki depolama ve lojistik; şubelerimizde 
ise depolama koşullarının kontrolünü sağladık. Herhangi 
bir sorun yaşanmaması için yeni kriterler ekledik. Daha 
önceden de olduğu gibi fabrikadan sizlerin önüne gelene 
kadar ki süreçleri parti-lot sistemiyle kayıt altına alarak 
kontrol etmeye devam edeceğiz.

• Baristalarımıza her yarım saatte bir yönergelere uygun 
olarak el yıkama zorunluluğu getirdik. Ayrıca maske, 
siperlik ve eldiven ile birlikte çalışmasını zorunlu hale 
getirdik. Ayrıca, mutfak alanından her ayrılışta eldivenin 
değiştirilmesi gerektiği noktasında talimat verdik.

• Daha önce olduğu gibi kahve hazırlanan pitcher, 
espresso kaşığı gibi ekipmanlar her sipariş 
tamamlandıktan sonra yıkanarak bir sonraki siparişe 
hazır hale getirilecektir.

• Yiyeceklerimizin hazırlanma süreçlerini basitleştirerek 
hijyeni arttırdık. 



Tuvalet Kullanımı

• Sosyal mesafenin korunabilmesi için zeminde veya tavanda 
bulunan işaretler/tabelalar ile yönlendirmeler yaptık.

• Var olan tuvalet ekipmanlarımızı fotoselli sabunluk, fotoselli 
su bataryası ve fotoselli kâğıt havlu dispanseri ile değiştirerek 
teması azalttık.

• Ozon cihazlarının, daha önce olduğu gibi, şubenin faaliyette 
kaldığı süre boyunca açık kalmasına yönelik talimatımızı 
yeniledik.

• Gün içinde yapılan temizlik sıklığını arttırdık; klozet kapak 
örtüsü gibi genel hijyeni korumaya yarayan temizlik ürünlerini 
ilgili noktalara yerleştirdik ve gün içerisinde düzenli olarak 
yenilenmesi için talimat verdik.

Ödeme Süreci

• Kasalarımızda temassız işlem yapılabilecek alanları düzenledik.

• BEX App ile puan biriktirirken temassız ödeme yapabilirsiniz.

• Sosyal mesafenin korunabilmesi için zeminde veya tavanda bulunan 
işaretler/tabelalar ile yönlendirmeler yaptık.



Salgın hastalıklarla savaşta bireysel düzeyde alınacak önlemlerin haricinde 
işletmelerin önlem alarak organizasyonel düzeyde de savaşı sürdürmesinin 
öneminin farkındayız. BEX Coffee & Chocolate olarak misafirlerimizin sağlığı 
ve kendilerini rahat hissetmeleri için gereken önlemleri daha önce olduğu gibi 
almaya devam edeceğiz.

Hepimizin sağlığı için lütfen yönergelere uyalım. Uymayanları uyarmayı ihmal 
etmeyerek farkındalığın kaybolmasına izin vermeyelim!

Sağlıklı Günler Dileriz


